
 

 

 

       

 
 

Nieuwsbrief  
Zondag 18 oktober 2020 

 
 

Bericht van de kerkenraad 

Kernteam in videogesprek: Van te voren aanmelden om aanwezig te zijn in de dienst is niet 
meer nodig! 

Besproken werd of de maatregelen om de steeds maar toenemende besmetting door het 
corona-virus onder controle te krijgen en naar beneden te buigen, aangekondigd in de 
persconferentie van dinsdag 13 oktober jl., ook gevolgen heeft voor onze online uitgezonden 
vieringen, waarbij sinds september gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. 
In de extra Nieuwsbrief van 7 oktober jl. gaven wij aan het dringend advies aan de kerken te 
volgen en de samenkomst in de eredienst te beperken tot 30 personen, zonder 
gemeentezang en met mondkapjes bij ‘verplaatsingen’ d.w.z. bij binnentreden en verlaten 
van de kerk. 
De nieuwe stringente corona-maatregelen gelden voor 4 weken maar na 2 weken wordt 
geëvalueerd of ze voldoende effect hebben.  In het Kernteam is besloten de samenkomsten 
in onze kerk zoals hiervoor beschreven en met alle getroffen voorzorgen (ventilatie, 
gebruiksplan, looproute e.d.) voorlopig even voort te zetten. Als de evaluatie na 2 weken 
uitwijst dat de besmettingsgraad ondanks de strenge maatregelen onvoldoende daalt, 
overlegt het Kernteam opnieuw. Dat zou dan (onverhoopt) kunnen leiden tot het tot het 
besluit voor enige tijd weer terug te vallen op online vieringen zonder kerkgangers. Alles om 
het corona-virus in de greep te krijgen en terug te dringen.  

Nu blijkt dat maar weinigen zich van te voren op het vaste tijdstip aanmelden, wordt daar 
voor de komende diensten vanaf gezien. Mogelijk werkt het eerder belemmerend (lastig, 
wordt vergeten, weet nog niet) dan uitnodigend om de dienst bij te wonen, behoudens 
uiteraard andere redenen om de diensten vooralsnog online te blijven volgen. Online via de 
website of in de kerk, welkom om samen te vieren. 
 
ABJE VAN ANDEL 

Voorzitter kerkenraad 
 

 
 

 U kunt met 30 personen de kerkdienst in de Opstandingskerk bijwonen. Aanvang 9.30u.  
Registratie is niet nodig! U bent van harte welkom! 

 
Adressen:  
➔ prof. Cobbenhagenlaan 8 als je naar de kerk wilt en kunt komen;  
➔ www.pkn-tilburg.nl als je online de viering wilt volgen. 

 
 Liturgie voor zondag 18 oktober 2020: dienst met vierende gemeenteleden in de Opstandingskerk 

en thuis via onlineverbinding: www.pkn-tilburg.nl   
Voorganger: ds. Wil van Egmond 
Muziek: Wouter van der Meiden 

 

Protestantse Gemeente 
te Tilburg en omstreken 

http://www.pkn-tilburg.nl/
http://www.pkn-tilburg.nl/


 

Zang: in wisselende samenstelling zingen de cantorijleden Gerard van Alewijk en Jessica en Serge 
Hagoort. 

 
-Welkom en korte mededelingen vanuit de gemeente  
-Openingslied: Lied 283: 1, 2 en 3 
-Bemoediging en groet  
-Inleiding op de dienst 
-Gebed 
-Lied 657: 1 en 2 
-Aandacht voor de kinderen  
-Lied 318 
-Eerste lezing: Jesaja 45: 1-7 
-Tweede lezing: Matteüs 22, 15-22 
-Overweging 
-Muziek  
-Collecten  
1. Diaconie, via betaallink (iDeal), of via IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD PROT 

GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. diaconale collecte)  

2. Vieringen: via de betaallink (iDeal), of via IBAN NL54 INGB 0003 7000 83 (PROTESTANTSE 

GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. vieringen) 

-Gebeden, eventueel afgewisseld met gesproken of gezongen acclamatie 
-Stil gebed 
-Onze Vader 
-Slotlied: 823: 1, 4 en 5 
-Zending en zegen 
-Muziek  
 

 Bericht van overlijden. Afgelopen zondag 11 oktober is de 
heer Henk Appelo overleden, in de leeftijd van 78 jaar. Op de 
rouwkaart staat dat hij ruim 62 jaar de liefhebbende 
echtgenoot van Nel Appelo is geweest. In onze gemeente is 
Henk Appelo jarenlang preeklezer geweest en tevens scriba 
van de kerkenraad. 
De begrafenis heeft op vrijdag 16 oktober plaatsgevonden. 
Henk is begraven op natuurbegraafplaats De Hoevens in Riel. 
 
Meggy van Oudenhoven schreef de volgende tekst bij het 
overlijden van Henk Appelo: 
 

Verandering 
“Verandering is altijd opnieuw kiezen voor het leven.” 
En zei hij: “jouw taal is verandering, 
blijven schrijven”, aldus Henk 
 

Jouw wereld die nu door nieuwe tijden heen is gegaan, 
zal zijn weg vinden naar Hem. 
Dwars door alle gedachtenronden heen. 
Wat ons rest is de herinnering aan je blik 
die scherp en guitig kon zijn. 
 

Vertrouwen in het leven en in de verandering 
zal voor ons troost kunnen betekenen. 
 

Goede reis en Adieu Henk. 
 
© Meggy van Oudenhoven 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=aar5CXKvWprJPn8xPw1G9lSpHyG1OCxO
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=GDwjoRn9zZZfxiDcSNwDqVXYNKRxjWWC


 

 
De bloemen uit de dienst van zondag 11 oktober zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet 
van de gemeente, gebracht naar de heer en mevrouw Baarslag -in verband met de afnemende 
gezondheid van de heer Baarslag- en naar de heer en mevrouw Henk en Nel Appelo. Toen de 
bloemen na de kerkdienst werden gebracht was Henk Appelo even daarvoor overleden. Het was 
mooi dat de gemeente in de viering voor Henk en Nel had gebeden. 

 
 Vakantie ds. Otto Grevink 

Dominee Otto heeft een weekje vakantie. Maandag 26 oktober hervat hij zijn werkzaamheden weer. 
 

 Verhuisbericht mevrouw Ina Vos-Drost. Mevrouw Vos is op 12 oktober jl. verhuisd van Berkel-
Enschot naar ‘Zonnehof’. Haar nieuwe adres is Prof. Gimbrèrelaan 22/28, 5037 EK Tilburg. Haar 
telefoonnummer is ongewijzigd: 013-5334477.  
Wij hopen dat mevrouw Ina Drost zich snel thuis voelt in ‘Zonnehof’. 
 

 Oproep van Sjoukje Gniewyk. In februari zullen schilderijen geëxposeerd worden met onder andere 
het thema passie. Heeft u een foto/afbeelding waar een schilderij van gemaakt zou kunnen worden 
met dit thema? Ik denk bijvoorbeeld aan muzikanten, kinderen met dieren, etc? Deze taferelen In 
de vorm van foto’s met mooie composities kunnen naar Sjoukje@portrettenenmeer.com gestuurd 
worden, zodat er enkele geselecteerde (de meest geschikte) foto’s vastgelegd kunnen worden op 
het doek. Zie www.portrettenenmeer.com voor voorbeelden van verschillende composities. 
U kunt tot 1 december 2020 foto’s insturen. Bij voorbaat hartelijk dank. 
SJOUKJE GNIEWYK 

 
 Voorlopig geen Koffieochtend op woensdagmorgen. 

Omdat er landelijk nieuwe regels gelden, die overal meer beperkingen geven, hebben wij besloten  
voorlopig de koffieochtenden stil te leggen. Jammer, maar we houden ons beter 
aan de regels voor ieders veiligheid. Hopelijk duurt het niet te lang en kunnen we 
over enkele weken weer gezellig bij elkaar komen. Dat zal dan ook weer via de 
nieuwsbrief bekend gemaakt worden. 
Namens Anja, Ria en Ria en Hanny wens ik iedereen sterkte de komende tijd en 
gauw weer tot ziens.  
NELLY BONIS 

 
 Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een Franciscaner 

zegenbede uit het boekje Medemens-3, Kerk in Actie, november 2013. 
 

Zegen van onrust 
Moge God ons zegenen met onrust 
over gemakkelijke antwoorden, halve 
waarheden en oppervlakkige relaties 
zodat er diepgang is in onze harten. 
 
Moge God ons zegenen met boosheid 
over onrechtvaardigheid, onderdrukking 
en de uitbuiting van mensen 
zodat we werken voor rechtvaardigheid, 
vrijheid en vrede. 
 
Moge God ons zegenen met tranen 
die we plengen voor hen die lijden door pijn, 
verstoting, honger en oorlog, 
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost. 
 
En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid 
dat we geloven een verschil te kunnen maken in deze wereld. 
Zodat we doen waarvan anderen zeggen 
dat het onmogelijk is. 

mailto:Sjoukje@portrettenenmeer.com
http://www.portrettenenmeer.com/


 

 

KOPIJ voor de Nieuwsbrief inleveren: uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur 

Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl 

Kerkelijk Bureau:  telefoon 06-23993302 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl). 

 

Voor uitvaarten kunt u contact opnemen met mw. Cissy Mohr, via e-mail: cissymohr@hotmail.com of 

telefonisch via telefoonnummer 06 44718287.  

  

Ds. Otto Grevink is bereikbaar via e-mail: o.grevink@pkn-tilburg.nl  

of per telefoon 06-30565951.  

Werkdagen: maandag, donderdag, vrijdag (op andere dagen verminderd bereikbaar) 

 

Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met mw. Cissy Mohr of met het Kerkelijk Bureau 

(gegevens zie hierboven) 

 

 Website http://www.pkn-tilburg.nl  

 http://www.facebook.com/pkn.tilburg.opstandingskerk 

 

Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: IBAN NL54 INGB 0003 7000 83  

Rekeningnummer Diaconie: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 
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